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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara demokrasi penganut paham konstitusionalisme, 

munculnya paham konstitusionalisme berawal dari dipergunakannya 

konstitusi sebagai hukum dalam penyelenggara negara. konstitusialisme 

mengatur pelaksanaan rule of law (supremasi hukum) dalam hubungan 

individu dengan pemerintah. konstitualisme menghadirkan situasi yang dapat 

memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang 

pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Berlakunya konstitusi 

sebagai hukum dasar yang didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip 

kedaulatan yang di anut dalam suatu negara jika negara menganut paham 

kedaulatan rakyat, sumber legitimasinya adalah rakyat1 termaktub juga dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat tentang paham  konstitusionalisme 

terdapat pada  Pasal 1 ayat 2 yaitu: 

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-  

Undang Dasar”.  

Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa Indonesia merupakan penganut 

teori kedaulatan rakyat yang pada saat itu lahir dari reaksi pada kedaulatan 

raja. Sebagai pelopor teori ini adalah Jean Jacques Rousseau. Menurut beliau 

bahwa raja memerintah hanya sebagai wakil rakyat, sedangkan kedaulatan 

penuh ditangan rakyat dan tidak dapat dibagikan kepada pemerintah itu. Itu 

sebabnya Rosseau dianggap sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat. Teori ini 

         1Sekretariat jendral MPR RI, Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, Jakarta : 
(gatot subroto,2012)Hal 117-119 di Akses pada 1 Desember 2015 
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menjadi inspirasi banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Indonesia, 

dan dapat disimpulkan bahwa trend dan simbol abad 20 adalah tentang 

kedaulatan rakyat.2 

Berdasarkan uraian tentang jenis kedaulatan seperti yang telah di jelaskan, 

Bangsa Indonesia diketahui menganut kedaulatan rakyat. Dasar dari 

penjelasan tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila sila ke-4. Isinya adalah 

”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan perwakilan”. 

Bukti lain bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dapat kita temukan di 

dalam isi Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke-4, yang perumusannya 

sebagai berikut: 

”….. maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 
berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan 
beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan 
mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

 
Berdasarkan uraian tentang kedaulatan rakyat tersebut, jelaslah bahwa 

negara kita termasuk penganut teori kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki 

kekuasaan yang tertinggi dalam negara, tetapi pelaksanaanya diatur oleh 

undang-undang dasar. 

Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau 

menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah 

menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun 

lembaga perwakilan. Bilamana pemerintah ini melaksanakan tugasnya tidak 

sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti 

        2 http://blogsimpleuntukpelajar.blogspot.co.id/2013/03/ Di Akses pada 1 Desember 2015 
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pemerintah itu. Kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang 

disebut “volonte generale” oleh Rousseau. Apabila Raja memerintah hanya 

sebagai wakil, sedangkan kedaulatan penuh ditangan rakyat dan tidak dapat 

dibagikan kepada pemerintah itu. 3 

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan suatu negara yang 

setiap warganya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan 

yang dapat merubah hidup mereka. 

Menurut para ahli diantaranya Abraham Lincoln mengatakan bahwa 

pengertian demokrasi adalah sistem pemerintah yang diselenggarakan dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kemudian Charles Costello  juga 

berpendapat bahwa, pengertian demokrasi adalah sistem sosial dan politik 

pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi 

dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga 

negara dan Hans Kelsen juga mengatakan bahwa pengertian demokrasi 

adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, Yang melaksanakan 

kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah 

yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di 

dalam melaksanakan kekuasaan negara. 4 

Secara umum, pengertian demokrasi merupakan suatu sistem 

pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam sistem pemerintahan negara. 

Demokrasi mengizinkan warganya untuk berpartisipasi, baik secara langsung 

atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan 

         3 http://blogsimpleuntukpelajar.blogspot.co.id/2013/03/ Di Akses pada 1 Desember 2015 
         4  http://www.artikelsiana.com/2015/08/demokrasi-pengertian-ciri-ciri-macam.html, diakses 
pada tanggal 25 November 2015 
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hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang 

memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. 

Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi 

adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai 

kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar 

tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi salah satunya adalah pengakuan 

partisipasi rakyat dalam pemerintahan misalnya pemilihan wakil-wakil rakyat 

untuk lembaga perwakilan rakyat dan pemilihan kepala daerah untuk lembaga 

eksekutif yang dilaksanakan secara langsung.  

UUD 1945 setelah amandemen banyak memberikan pengaturan 

mengenai pemilihan umum sebagai implementasi dari kedaulatan rakyat 

mulai dari pemilihan umum anggota legislatif, pemilihan umum Presiden dan 

Wakil Presiden sampai pada pemilihan kepala daerah. Pengaturan mengenai 

pemilihan pimpinan lembaga negara maupun pada tingkat daerah 

memberikan bukti nyata bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi sebagai 

hukum dasar tertulis yang sangat demokratis, khususnya dalam hal pemilihan 

kepala daerah dengan sistem pemilihan yang juga mengalami beberapa 

perubahan-perubahan. 

Melihat kembali konteks pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam 

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: “Gubernur, Bupati dan 

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten 

dan kota dipilih secara demokratis.” Frasa kata “dipilih secara demokratis” 

diartikan dapat dipilih oleh anggota DPRD dan dapat pula dipilih langsung 
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oleh rakyat dalam suatu Pemilihan Umum Kepala Daerah. Karena dilihat dari 

Jenis-jenis Demokrasi berdasarkan cara penyaluran aspirasi rakyat, demokrasi 

terbagi atas: 

1. Demokrasi langsung (Direct Democracy), yaitu demokrasi yang 

mengambil arti demokrasi sebagai pengambilan keputusan secara 

langsung tiap warga negara yang tanpa diwakili oleh siapapun. Demokrasi 

jenis pada kebanyakan negara hanya diterapkan dalam pemilihan umum 

(Pemilu) untuk menentukan pemimpin dan perwakilan (senat/DPR). 

2. Demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang mengambil arti 

demokrasi sebagai pengambilan keputusan oleh perwakilan warga negara. 

Perwakilan ini juga dipilih oleh warga negara melalui pemilu yaitu wakil-

wakil rakyat di DPRD. 

Terjadi Perubahan Sitem Pemilu Kepala Daerah di Indonesia dari masa ke 

masa yang dimana awalnya pemilihan kepala daerah tidak dipilih langsung 

oleh rakyat hingga pada akhirnya dipilih langsung oleh rakyat. Dimulai 

Undang-undang nomor 1 tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan 

Komite Nasional Daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah yang 

diangkat adalah kepala daerah pada masa sebelumnya. Undang-undang nomor 

22 tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai 

Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan 

Mengurus Rumah Tangganya Sendiri yang tercantum pada pasal 18 ayat 1 

menyatakan bahwa kepala daerah propinsi (gubernur) diangkat oleh presiden 
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dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.  

pasal 18 ayat 2 menyatakan bahwa Untuk kepala daerah kabupaten, diangkat 

oleh menteri dalam negeri dari calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten. Demikian juga untuk kepala daerah desa (kota 

kecil) yang diangkat oleh kepala daerah propinsi dari calon yang diajukan oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Desa (kota kecil) . Undang-undang nomor 1 tahun 

1957 mengatur tentang pokok pokok pemerintahan daerah. Kepala daerah 

adalah orang yang dikenal baik oleh rakyat di daerahnya, oleh karena itu harus 

dipilih langsung oleh rakyat. Dalam undang-undang ini, sistem pemerintahan 

kepala daerah langsung namun dalam kenyataannya berbeda karena secara 

empirik belum dapat dilaksanakan.5 

Terbitlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok 

pemerintahan daerah dimana kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh 

presiden atau menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh 

DPRD. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok - pokok 

pemerintahan di daerah, kepala daerah diangkat oleh presiden dari calon yang 

memenuhi syarat, tata cara seleksi calon yang dianggap patut diangkat oleh 

presiden dilakukan oleh DPRD. Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 

tentang otonomi daerah pada tanggal 7 Mei 1999 mengisyaratkan tentang 

pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

         5  http://syah8400.blogspot.co.id/2014/10/sejarah-pemilu-kepala-daerah-diindonesia.html, 
diakses pada 1 Desember 2015 
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Dan pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat bermula saat keluarnya  

Undang-undang nomor 32 tahun 2004, mengatur tentang pemilihan kepala 

daerah secara langsung yang telah menggeser format legislave heavy atau 

peran DPRD lebih kuat manjadi eksekutive heavy dalam artian posisi Kepala 

Daerah lebih dominan, yakni Kepala Daerah sudah tidak lagi dipilih oleh 

DPRD tetapi dipilih oleh rakyat atau pemilihan langsung. Pemilihan kepala 

daerah langsung sesuai dengan Undang-undang ini terlaksana pertama kali 

pada tanggal 1 Juni 2005. 6 

  Pada tanggal 19 April 2007 terbitlah undang-undang Nomor 22 tahun 

2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Di undang-undang ini 

Pemilihan kepala daerah dimasukkan pada rezim pemilu. maka kemudian 

masyarakat mulai mengenal pemilihan kepala daerah dengan sebutan 

PEMILUKADA. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini tentang 

perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai 

pelaksanaan otonomi daerah, menyatakan pemilihan kepala daerah secara 

langsung dapat mencalonkan pasangan calon tanpa didukung oleh partai 

politik. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam 

undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Wali Kota. Tahun 2012, Pemerintah mengusulkan kepada DPR 

agar pemilihan bupati dan atau walikota tidak lagi dilakukan secara langsung 

oleh rakyat, justru dilakukan oleh wakil-wakil rakyat di DPRD Kota/ 

          6 Ibid 
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Kabupaten, lalu Komisi Hukum DPR sepakat membahas Rancangan Undang-

Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). 

Juni 2012 Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi resmi menyerahkan 

pembahasan RUU Pilkada. Pemerintah mengusulkan hanya bupati dan wali 

kota saja dipilih melalui pemilihan langsung. Mekanisme itu dimasukkan 

dalam Pasal 2 RUU Pilkada. Pasal itu menyebutkan gubernur dipilih oleh 

anggota DPRD provinsi secara demokratis berdasarkan asas langsung, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil.7  

Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait 

pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada 

tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah 

dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan 

Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI 

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentanng 

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, keputusan ini telah 

menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah 

mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara 

untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK. 

Kemudian pada Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat 

itu menandatangani dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

(Perpu) terkait kontroversi pemilihan kepala daerah tidak langsung yang telah 

        7  haluanriaupress.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13450:asal-mula-
sengkarut-pilkada-di-dpr&catid=120:politika&Itemid=120, diakses pada 1 Desember 2015 
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disetujui DPR dan dimuat dalam UU Pilkada. Dua perppu yang dikeluarkan 

Presiden adalah sebagai berikut : Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 yang mengatur pemilihan tidak 

langsung oleh DPRD. Presiden mengatakan, sebagai konsekuensi dan untuk 

menghilangkan ketidakpastian hukum, diterbitkan pula Perppu Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan 

kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.8 

Dari Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Wali Kota tersebut ditetapkanlah menjadi Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang  hingga 

kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Sesuai pada pasal 1 Undang-Undang 

tersebut  menyatakan bahwa pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung 

dan demokratis. 

Sebagian kalangan menolak terhadap pemilihan kepala daerah melalui 

DPRD karena keputusan tersebut dinilai sebagai langkah mundur di bidang 

         8  m.radarpena.com/welcome/read/2014/10/03/11882/5/2/Ini-Dua-Perppu-yang-Dikeluarkan-
Presiden-SBY-Terkait-Pilkada, diakses pada 1 Desember 2015 
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demokrasi dan pemilihan kepala daerah tidak langsung mengembalikan ruh 

demokrasi Pancasila yang dimiliki.  

Namun menurut pihak lain pemilihan kepala daerah melalui DPRD, 

pemilihan lewat DPRD tidak selamanya buruk serta mengkritik mengenai 

Pilkada langsung selama ini menguras energi dan ongkos politik yang mahal 

serta rawan politik uang. Karena biaya yang dikeluarkan kandidat sangat 

besar, maka banyak kepala daerah yang terpilih akan menutupi biaya yang 

dikeluarkannya dengan melakukan korupsi. Faktanya sebagian besar kepala 

daerah yang terpilih secara langsung tersangkut masalah korupsi. Belum lagi 

kerusuhan massa yang timbul jika calon yang didukung kalah, para pendukung 

kandidat yang tidak puas melampiaskan kekecewaannya dengan melakukan 

aksi anarkis.  

Mengutip pernyataan yang diambil dari media internet tentang pendapat 

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri 

Djohermansyah Djohan kepada media Rakyat Merdeka yang menanggapi 

persoalan pemilihan kepala daerah langsung melahirkan kepala daerah yang 

terseret kasus korupsi di Indonesia. 

“Tren kepala daerah yang terlibat kasus hukum setiap tahun selalu 
meningkat. Penyalahgunaan wewenang terutama dalam pelaksanaan ba-
rang dan jasa menjadi cara kepala daerah melakukan korupsi. Untuk 
memenangi kontestasi politik tersebut, calon kepala daerah terpaksa 
mengeluarkan uang yang banyak. Tidak bisa kita pungkiri biaya politik 
pilkada langsung itu sangat mahal. Berbagai cara dilakukan untuk me-
menuhi kebutuhan tersebut. Hasilnya digunakan membiayai konstituen 
dan parpol pendukung, dan mengembalikan modal politik. Itu hasil 
hipotesa kajian kami. Dan Sepanjang tahun ini setidaknya ada 290  kepala 
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daerah yang terseret korupsi. ” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah 
Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan kepada Rakyat 
Merdeka, di Jakarta 24 Desember 2012.9 

Menurut  pandangan Prof. Yusril Ihza Mahendra seorang pakar hukum 

Tata Negara di Indonesia tentang pemilihan kepala daerah adalah sebagai 

berikut: 

“Pemilu di dalam UUD 45 Pasal 22E ayat 2 hanya ada 4 jenis pemilu. 
Pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR, pemilu untuk 
memilih anggota DPD, pemilu untuk memilih anggota DPRD, dan pemilu 
untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pilkada menurut Undang-
Undang Dasar 1945 tidak termasuk rezim pemilihan umum. Kalau 
otonomi itu diberikan kepada Propinsi, maka pemilihan bupati dan 
walikota memang bisa diserahkan kepada DPRD. Kalau kita merujuk 
pasal 18 UUD 45, dikatakan, Gubernur-Wakil gubernur, Bupati-Wakil 
Bupati, Walikota itu dipilih dengan cara demokratis. Demokratis itu bisa 
langsung bisa tidak langsung. jadi itu hanya soal pilihan. Saya dari awal 
sudah tidak setuju dengan pemilihan langsung, tapi sudahlah jalan terus 
aja. akhirnya diadakan Pemilihan langsung Gubernur, Bupati dan 
walikota. itu yang terjadi sekarang. Dan ketika diadakan Pemilihan 
langsung, maka SENGKETA terjadi dimana-mana. Apakah tidak bisa UU 
pemilihan Kepala daerah itu mengubah pemilihan cukup oleh DPRD? 
tidak melanggar UUD, karena UUD mengatakan dipilih secara 
DEMOKRATIS. Demokratis bisa LANGSUNG bisa TIDAK 
LANGSUNG ! Kalau saya lihat manfaat – Mudaratnya sekarang, bagi 
saya lebih banyak manfaatnya kalau di pilih oleh DPRD kembali. Sebab 
sistem yang kita bangun, pilihan langsung seperti sekarang itu membuka 
peluang untuk terjadinya korupsi besar-besaran karena biaya kandidat 
untuk kampanye itu besar sekali! dan itu sebagian besar digunakan untuk 
memberi uang kepada para pemilih. darimana mereka uang-uangnya? yah 
memberi lisensi Izin tambang, izin kebun dan segala macam. akhirnya 
korupsi terjadi dimana-mana. Jadi Korupsi itu masalah sistem juga, jadi 
sifat yang kontradiksi, jadi harus kita habisi korupsi itu dengan sistem, 
bukan dengan nangkapin orang. Tangkapin orang setiap hari, mau 1000 
KPK, mau bikin 1000 penjara tidak akan selesai permasalahannya selama 
sistem tidak kita benahi.”10 

        9  http://www.rmol.co/read/2012/12/24/91269/290-Kepala-Daerah-Terlibat-Kasus-Korupsi-, 
diakses pada tanggal 1 Desember 2015. 
        10  https://staff.blog.ui.ac.id/rani/2014/09/29/pandangan-yim-tentang-pilkada/, diakses pada 
tanggal 1 Desember 2015.  
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 Kemudian peneliti juga mengutip pernyataan yang disampaikan oleh 

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pada media News 

Republika.co.id, secara konstitusi, Mahmud menilai kedua sistem itu tidak 

masalah. 

  "Pemilihan Langsung atau melalui DPRD secara konstitusi sama-sama 
benar," kata dia di Jakarta, Kamis 19 Desember 2013.11 

Menanggapi perdebatan ketatanegaraan tentang pemilihan kepala daerah 

tersebut, maka perlu adanya kajian terhadap pemilihan kepala daerah melalui 

DPRD atau perwakilan ini, apakah Undang-Undang  yang dibatalkan Nomor 

22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 

disahkan DPR RI bersama Pemerintah  tentang pilkada melalui DPRD telah 

sejalan dengan prinsip demokrasi, Prinsip yang secara tegas diatur oleh 

konstitusi adalah kepala daerah itu dipilih secara demokratis yang terdapat 

pada pasal 18 ayat 4 UUD 1945.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat diajukan 

sebuah penelitian dengan judul “PEMILIHAN KEPALA DAERAH  OLEH 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DITINJAU 

DARI PASAL 18 AYAT 4 UNDANG-UNDANG DASAR 1945.” 

 

 

        11 Irfan Fitrat, Pendapat Mahfud MD Soal Perdebatan RUU Pilkada, 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/12/19/my1rtp-pendapat-mahfud-md-soal-
perdebatan-ruu-pilkada, diakses pada 1 Desember 2015 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang 

menjadi dasar rumusan permasalahan dalam proposal ini, diantaranya sebagai 

berikut:  

1. Bagaiamana Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota melalui DPRD ? 

2. Apakah mekanisme pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh 

DPRD sejalan dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 ? 

 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti dalam proposal ini, sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Daerah 

oleh DPRD.  

2. Untuk memaparkan bagaimana mekanisme pemilihan Kepala 

Daerah yang dilakukan oleh DPRD sejalan pasal 18 ayat 4 UUD 

1945. 
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2. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pihak Pemerintah 

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

suatu sumbangan pikiran bagi pemerintah mengenai mekanisme 

pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD serta kewenangan DPRD 

mengenai hal tersebut.  

2. Bagi Pihak Akademisi 

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan ilmu 

pengetahuan dan wawasan kepada para akademisi, baik mahasiswa 

maupun dosen mengenai kewenangan Lembaga DPRD dalam 

pemilihan  Kepada Daerah. 

3. Bagi Pihak Masyarakat 

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

informasi bagi masyarakat bahwa DPRD merupakan Perwakilan 

aspirasi dan suara masyarakat yang mana juga berwenang untuk 

melakukan pemilihan Kepala Daerah yang  sesuai yang ditetapkan 

oleh Undang-Undang. 
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